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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 29. januar 2021, 

10. februar 2021 og 

den 24. februar 

2021  

- Referatet fra mødet den 29. januar 2021 er godkendt i en skriftlig høring.  

- Studienævnet godkendte referaterne af den 10. februar og den 24. februar 

2021. 

2. Orienteringspunkt a) Orientering fra uddannelsesdirektør 

a. Orientering om særindmelding for ledighed og studieintensi-

tet  

SDUs bestyrelse har særlig fokus på ledighed og studiein-

tensitet, og vil have en tæt opfølgning heraf. Det betyder, at der 

skal laves en særindmelding på alle uddannelser på hele SDU.  

Der skal angives et ambitionsniveau for studieintensitet pr. 

uddannelse. Disse udgør samlet fakultetets ambitionsniveau. 

TEKs ambitionsniveau 42 timer pr uge (ekskl. ferie og helligdage), 

og en buffer på 10 % er acceptabel, dvs. minimum 38 timer pr. 

uge, hvilket er højere end på resten af SDU.  

Håndteringen af ledighed er mere komplekst – og vigtigt. 

Ledigheden skal være under landsgennemsnittet for hovedområ-

det. På kandidatniveau er landsgennemsnittet 9,2 % i 4.-7. kvartal. 

Det er en udfordring på nogle af vores uddannelser, men ikke på 
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alle. Hvor der er et problem, skal der sættes ekstra ind, fx ved at 

indskærpe kravene om procentdel af specialer, der udføres i sam-

arbejde med virksomheder. Opfølgning af ledighedstallene vil ske 

ved statusmøder og i Studienævnet.  

 

b. Covid-19: Orientering om resten af forårssemestret 

De ændrende retningslinjer gør det svært for SDU at age-

re, og disse problemer flytter nedad. Status lige nu er, at der 

kommer yderligere genåbning efter påske. Et ønske fra regeringen 

om, at der åbnes 20 % op på videregående uddannelser, med fo-

kus på studerende på 1. studieår.  

På TEK har man udarbejdet et skriv til studerende og 

medarbejdere vedrørende resten af forårssemestret og eksa-

mensperioden. Dette bliver udsendt den 29. marts. Det er ikke mu-

ligt at udbyde kun 20 % af undervisningen fysisk, og derfor kører 

almindelige undervisningsaktiviteter online resten af semestret. 

Derimod har TEK valgt at fokusere på at åbne op for laboratorieak-

tiviteter i overensstemmelse med testkrav og andre regler. Det er 

de enkelte undervisere og uddannelser der bestemmer, hvilke la-

boratorieaktiviteter der åbnes op for. Derudover får studerende 

mulighed for at mødes i projektrummene én gang om ugen, så-

fremt de ønsker det. Eksaminerne bliver som udgangspunkt af-

holdt online. Der bliver dog mulighed for at ansøge om afholdelse 

af fysiske eksaminer med frist den 26. april, og Studienævnet gav 

en generel tilladelse til fysisk afholdelse af afsluttende eksaminer, 

forudsat at både eksaminanden og bedømmerne ønsker det. Dette 

skal dog søges om via studienævnssekretariatet for at sikre, at alle 

parter, herunder Teknisk Service, bliver orienteret rettidigt.  

 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

a) Undervisningsevalueringer, efterårssemestret 2020 – Bilag 1 eftersendes 

Studienævnet oplevede, at skemaet var noget uoverskueligt, og derud-

over mangler historikken fra tidligere evalueringer. Studienævnet ønsker frem 

for alt at have fokus på fag, der enten har høje dumpeprocenter eller lave eva-

lueringer over en længere periode. 

Studienævnet besluttede, at det er nødvendigt at se på efterårets eva-

lueringer sammenlignet med tidligere evalueringer. AVH udarbejder materiale 

til næste studienævnsmøde, og fremtidige evalueringer skal forholde sig til hi-

storikken. Derudover skal både UUV og uddannelsesledere være mere op-

mærksomme på problemfag.    
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4. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3)t 

a) Ændring af prøveform i indeværende semester  

- T370005401 (EE-SAA): - - Obligatorisk fag på 6. semester af bachelorud-

dannelsen i Electronics, ændring af prøveformen fra skriftlig til mundtlig 

prøve i forårssemestret 2021*  

- Godkendt 

 

b) Ændring af prøveform for 3. forsøg i maj 2021 (HSeferovic) – Bilag 2 

- T370035401: Electronics and Embedded Systems (obligatorisk fag på ba-

chelor og diplomingeniøruddannelsen i Electronics) 

o Ændring af prøveform fra skriftlig til mundtlig prøve (den ene fag-

lighed ELTR1 - Electronics 1) 

- Godkendt  

- T140001101: Applied Engineering 1, Architectural Geometry and Model-

ling, Sustainable Development for the Built Environmen (obligatorisk fag 

på bacheloruddannelsen i Bygningsteknik) 

o Ændring: Mundtlig prøve fjernes, og eksamen består af genafle-

vering af porteføljeopgave, som tæller 50 % af samlede bedøm-

melse  

- Godkendt  

- T580000101: Ingeniørfaglige grundfag (obligatorisk fag på bachelorud-

dannelsen i Sundheds- og velfærdsteknologi)  

o Ændring af prøveform fra skriftlig til mundtlig prøve (den ene fag-

lighed MAT – Matematik, som tæller 40 %)  

- Godkendt  

o  

5. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

a) Studieordninger (JVP) – Bilag 3 

ITI Odense 

a. Studieordning for bacheloruddannelsen i Product Development 

and Innovation, optag 2021, 1.0 

- Godkendt 

IME Sønderborg 

b. Studieordning for kandidatuddannelsen i Electronics, optag 2020, 

1.3 

- Godkendt med ændringer 

MMMI 

c. Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareteknologi, optag 

2019, 1.4 

- Godkendt 

d. Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareteknologi, optag 

2020, 1.1 

- Godkendt 

e. Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareteknologi, optag 

2021, 1.0 

- Godkendt 

f. Studieordning for bacheloruddannelsen i spiludvikling og lærings-
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teknologi, optag 2020, 1.0 

- Godkendt med ændringer 

g. Studieordning for bacheloruddannelsen i spiludvikling og lærings-

teknologi, optag 2021, 1.0 

- Godkendt med ændringer 

h. Studieordning for bacheloruddannelsen i velfærdsteknologi, optag 

2019, 1.2 

- Godkendt 

i. Studieordning for bacheloruddannelsen i velfærdsteknologi, optag 

2020, 1.0 

- Godkendt 

j. Studieordning for bacheloruddannelsen i velfærdsteknologi, optag 

2021, 1.0 

- Godkendt  

k. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi, 

optag 2020, 1.1 

- Godkendt 

l. Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi, 

optag 2021, 1.0 

- Godkendt 

m. Studieordning for erhvervskandidatuddannelsen i Software Engi-

neering, optag 2021, 1.0 

- Godkendt  

n. Studieordning for kandidatuddannelsen i energiteknologi, optag 

2020, 1.2 

- Godkendt med ændringer. Studienævnet må ikke dispen-

sere fra lovkravet vedr. antallet valgfag. 

o. Studieordning for kandidatuddannelsen i energiteknologi, optag 

2021, 1.0 

- Godkendt med ændringer 

p. Studieordning for kandidatuddannelsen i Software Engineering, 

optag 2021, 1.0 

- Godkendt. Ændringerne må ikke medføre, at studerende 

optaget på tidligere erhvervskandidat, ikke får et dår-

ligt/afvigende forløb med overgangsordninger 

q. Studieordning for kandidatuddannelsen i sundheds- og velfærds-

teknologi, optag 2021, 1.0 

- Godkendt. Det er vigtigt, at ændringen af kompetencepro-

filen er en præcisering/opdatering, og ikke en decideret 

ændring (jf. akkreditering). Uddannelsens overordnede 

mål skal være uændret. 

r. Studieordning for kandidatuddannelsen i velfærdsteknologi, optag 

2020, 1.4 

- Godkendt  
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b) Fagbeskrivelser (JVP) – Bilag 3 

ITI Odense 

T070011101 (PDXBAS1) Ændring på obligatorisk fag på 1. semester af bache-

loruddannelsen i Product Development and Innovation 

- Godkendt  

T070013101 (PDXBAS3) Ændring på obligatorisk fag på 3. semester af bache-

loruddannelsen i Product Development and Innovation 

- Godkendt  

T070026101 (PDXSET1) Ændring på obligatorisk fag på 1. semester af bache-

loruddannelsen i Product Development and Innovation 

- Godkendt  

T100008101 (GX-PRO7) Ændring på obligatorisk fag på 7. semester af di-

plomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

T100015101 (GX-BAS1) Ændring på obligatorisk fag på 1. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Godkendt  

T100016101 (GX-SET1) Ændring på obligatorisk fag på 1. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Godkendt med ændringer med koden T100016101 

T100017101 (GX-BAS3) Ændring på obligatorisk fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Godkendt  

T100018101 (GX-SET3) Ændring på obligatorisk fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

T100019101 (X-GIQI3) Ændring på obligatorisk fag på 3. semester af diplom-

ingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 

- Godkendt med ændringer 

T100020101 (X-GQUM) Ændring i valgfag på diplomingeniøruddannelserne i 

Maskinteknik, Global Management and Manufacturing, Elektronik, Elek-

trisk Energiteknologi og Integreret Design + bacheloruddannelsen i Fy-

sik og Teknologi + exchange 

- Godkendt  

T100023101 (X-GMAA1) Ændring i valgfag udbudt til exchangestuderende 

- Godkendt med ændringer 

T100024101 (X-GSCM2) Ændring i valgfag udbudt til exchangestuderende 

- Godkendt  

 

ITI Sønderborg 

T310008401 (IBEST) Valgfag på kandidatuddannelsen i Engineering, Innovati-

on and Business 

- Godkendt  
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IGT  

T200001101 (K-IFG1) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på bachelor- 

og diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi 

T200008101 (XB-CPD2) Ændring i obligatorisk fag på 5. semester på bache-

lor- og diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi 

- Afslået. En eksamensbetingelse eller -forudsætning må 

ikke indeholde en bedømmelse  

T200009101 (K-PTE3) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på bachelor- 

og diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T200011101 (K-FKEM) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på bachelor- 

og diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi 

- Godkendt  

T200024101 (K-IFG3) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på bachelor- 

og diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi 

- Godkendt 

T210052101 (XC-TEAP) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på MSc i 

kemi og bioteknologi og MSc i Miljøteknologi 

- Godkendt  

T210053101 (XC-MOSP) Ændring i valgfag på MSc i Kemi og Bioteknologi  

- Godkendt  

T220022101 (EM-SUEN) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på MSc i 

miljøteknologi og på MSc i Kemi og Bioteknologi 

- Godkendt  

T910003101 (X-CPC1) Ændring på valgfag på diplomingeniøruddannelsen i 

Kemi og Bioteknologi, bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi og 

kandidatuddannelsen i Kemi- og Bioteknologi (sommerkursus) 

- Godkendt med ændringer 

 

IME Sønderborg 

T380025401 (EE-IAC) Nyt valgfag på kandidatuddannelsen i Electronics (Søn-

derborg) 

- Godkendt  

T380026401 (EE-EMC) Nyt obligatorisk fag på kandidatuddannelsen i Electro-

nics (Sønderborg) 

- Godkendt  

 

MMMI 

500010101 (ST3-ICPS) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på diplomin-

geniøruddannelsen Softwareteknologi 

- Godkendt  

T520006101 (SM1-SEMUS) Ændring i obligatorisk på 1. semester af kandidat-

uddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt med koden T520032101 

T500007101 (ST1-IC) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af diplominge-
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niøruddannelsen i Softwareteknologi 

- Godkendt  

T500019101 (ST3-PRO) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen Softwareteknologi 

- Godkendt  

T510005101 (SI3-WT) Ændringer i obligatorisk fag på 3. semester af bache-

loruddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i 

Softwareteknologi 

- Godkendt med koden T510048101 

T510023101 (SE1-COS) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af bache-

loruddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt  

T510024101 (SI1-OOP19) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af bache-

loruddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i 

Softwareteknologi 

- Godkendt  

T510028101 (SI1-SDA) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af bachelor-

uddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i 

Softwareteknologi  

- Godkendt med ændringer 

T510030101 (SE3-PRO) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester af bache-

loruddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt  

T510042101 (SI3-CLA) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester af diplomin-

geniøruddannelsen i Softwareteknologi 

- Godkendt, forudsat at der er semesterkoordinering. Der-

udover skal der være en løsning til reeksamen.  

T510046101 (SI3-OD) Nyt i obligatorisk fag på 3. semester af bacheloruddan-

nelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i Soft-

wareteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T510047101 (SI1-PRO) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af bachelor-

uddannelsen i Software Engineering og diplomingeniøruddannelsen i 

Softwareteknologi 

- Godkendt  

T520034101 (SM-BD-DST) Ændring i obligatorisk på 1. semester af kandidat-

uddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt med koden T520025101 

T520027101 (SM3-ASEM) Nyt valgfag på 3. semester af kandidatuddannelsen 

i Software Engineering 

- Godkendt  

T520029101 (SM1-SS) Nyt obligatorisk fag på 1. semester på kandidatuddan-

nelsen i Software Engineering 

- Godkendt med ændringer. Forløbet skal evalueres efter-

følgende 
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T520030101 (SM2-PRO) Nyt obligatorisk fag på 2. semester på kandidatud-

dannelsen i Software Engineering 

- Godkendt med ændringer. Forløbet skal evalueres efter-

følgende 

T520031101(SM1-SMAS) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på kandi-

datuddannelsen i Software Engineering 

- Godkendt 

T540018101 (RB-RCA5) Ændring i obligatorisk på 5. semester af bachelorud-

dannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt  

T550059101 (RM-EBS) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af kandidat-

uddannelsen i Robotteknologi (profilen Drones and Autonomous Sy-

stems) og valgfag på profilen Advanced Robotics Technology 

- Godkendt  

T550062101 (RM-EIT) Ændringer i obligatorisk fag på 3. semester af kandi-

datuddannelsen i Robotteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T560002101 (OB-WP3) Ændring i obligatorisk fag på 3. semester på bachelor-

uddannelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi 

- Godkendt med koden T560031101 

T560021101 (OB-GP) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på bachelor-

uddannelsen på Spiludvikling og Læringsteknologi 

- Godkendt 

T560022101 (OB-PAC) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på bachelor-

uddannelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi 

- Godkendt 

T560023101 (OB-SD1) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på bachelor-

uddannelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi 

- Godkendt 

T560028101 (OB-HR2) Nyt obligatorisk fag på 3. semester på bacheloruddan-

nelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi  

- Godkendt med ændringer 

T560029101 (OB-3D3) Nyt obligatorisk fag på 3. semester på bacheloruddan-

nelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T560030101 (OB-LT1) Nyt obligatorisk fag på 3. semester på bacheloruddan-

nelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T580000101 (VB-IFG1) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på bachelor-

uddannelsen Sundheds- og Velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T580019101 (VB-DYNV) Ændring i valgfag på 5. semester på bacheloruddan-

nelsen i Energiteknologi  

- Godkendt 

T580026101 (VB-VT1) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester på bachelor-
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uddannelsen Sundheds- og Velfærdsteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T590021101 (VK-FIS) Ændring i valgfag på 3. semester af kandidatuddannel-

sen i Sundheds- og velfærdsteknologi, profilen SundhedsIT 

- Godkendt 

T590022101 (VK-IMS) Ændring i obligatorisk fag på profilen RoboMedic og 

valgfag på profilen SundhedsIT på 3. semester på kandidatuddannelsen 

i Sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T590030001 (VK-STE) Nyt valgfag 1.+3. semester af kandidatuddannelsen i 

Sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T590032101 (VK-HEA) Nyt valgfag 1.+3. semester af kandidatuddannelsen i 

Sundheds- og velfærdsteknologi 

- Godkendt 

T590033101 (VK-DL) Nyt obligatorisk fag på 3. semester af kandidatuddannel-

sen i Velfærdsteknologi på profilerne RoboMedic og SundhedsIT 

- Godkendt 

T600007101 (ET1-MPH) Ændring i obligatorisk på 1. semester af bachelorud-

dannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt med ændringer 

T600014101 (ET-RIF) Ændring i valgfag på bacheloruddannelsen i Energitek-

nologi 

- Godkendt  

T600023101 (ET1-ESY) Ændring i obligatorisk på 1. semester af bachelorud-

dannelsen i Energiteknologi 

- Godkendt  

T610025101 (ETK-AOA) Ændringer i obligatorisk fag på 1. semester af kandi-

datuddannelsen i energiteknologi, profil i Energy Technology 

- Godkendt med ændringer 

T610033101 (ETK-MPC) Nyt obligatorisk fag på 3. semester af kandidatud-

dannelsen i energiteknologi, profilen Energy Informatics 

- Godkendt med ændringer 

T610034101 (ETK-STE) Nyt obligatorisk fag på 1. semester af kandidatuddan-

nelsen i Energiteknologi, profilen Energy Informatics 

- Godkendt 

T610035001 (ETK-IED) Nyt obligatorisk fag på 1. semester af kandidatuddan-

nelsen i Energiteknologi, profilen Energy Informatics 

- Godkendt 

T610037101 (ETK-OOP) Ændring i obligatorisk fag på 1. semester af kandi-

datuddannelsen i Energiteknologi, profilen Energy Informatics og valg-

fag på 3. semester på Energiteknologi, profilen Energy Technology 

- Godkendt 
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Fælles 

Studiestartsprøve - Bachelor og diplomingeniøruddannelser på TEK (ID 82807) 

Ændringer i obligatorisk studiestartsprøve på alle bachelor- og diplom-

ingeniøruddannelser på TEK (indtil videre kun TEK-Odense) 

- Godkendt 

T700012101 (F-EIT5) Ændringer i obligatorisk fag på 5. semester af alle di-

plomingeniøruddannelser + alle bacheloruddannelser bortset fra robot-

teknologi og software engineering 

- Godkendt 

T700049101 (F-SDIS) Ændringer i valgfag på kandidatuddannelserne i Robot-

teknologi, Electronics (SB), Engineering, Innovation & Business, Mecha-

tronics, Product Development and Innovation, Miljøteknologi + diplomin-

geniøruddannelserne i Electronics (SB) og Global Management and 

Manufacturing - kun for internationale full-degree studerende 

- Godkendt 

T700050101 (F-CMS) Ændringer i valgfag på kandidatuddannelserne i Energi-

teknologi, Kemi og bioteknologi, Spiludvikling og Læringsteknologi, Pro-

duct Development and Innovation, Miljøteknologi, Sundheds- og Vel-

færdsteknologi + diplomingeniøruddannelserne i Kemi- og Bioteknologi 

og Integreret Design 

- Godkendt 

 

Studienævnet påpegede, at opdeling af fag kun kan begrundes i til-

fælde, hvor der i forvejen ikke har været en helhedsvurdering, men reelt ta-

le om separate fagligheder. Man skal ikke lave opdeling med vilje, kun hvor 

faglighederne slet ikke kan integreres. Helhedsvurdering kan være ressour-

cekrævende – men der er eksempler på, at det fungerer fint (fx på diplom-

ingeniøruddannelsen i Produktion). 

Studienævnet var enige i, at både formuleringen og placeringen af po-

intgivende aktiviteter skal være ens på alle uddannelser. Derudover skal 

det fremgå klart, at de pointgivende aktiviteter kun gælder i forbindelse med 

den ordinære prøve. Studienævnet blev enige om formuleringen ”der indgår 

pointgivende aktiviteter i forbindelse med den ordinære prøve” under afsnit-

tet Undervisningsform.  

Studienævnet drøftede muligheden for, at flere prøver evalueres af 

eksaminatoren alene, dvs. uden intern eller ekstern censor. Studienævnet 

var enige i, at denne skriftlige prøver godt kan evalueres af eksaminator 

alene, idet der er dokumentation i form af den skriftlige prøve. Det betyder 

dog ikke, at alle skriftlige prøver skal evalueres af én person, idet intern 

censur åbner muligheden for sidemandsoplæring. Der er med andre ord ik-

ke tale om at fjerne censur, men tillade evaluering kun ved eksaminator i si-

tuationer, hvor dette er uproblematisk. Mundtlige prøver skal fortsat afvikles 

med enten ekstern eller intern censur.  

Prøveformen take home-opgaver forudsætter, at eksaminator er me-

get opmærksom på eksamenssnyd. Det skal fremgå meget klart og præcist 







 

 Side 13 

 

g) Dispensation – andet 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (MaS)*   - Godkendt 

 

h) Forhåndsmerit for danske uddannelseselementer 

21/  (GuM)  - Godkendt 

21/  (MaS)  - Godkendt  

21/  (BLS)   - Godkendt  

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (MaS)*   - Godkendt 

 

i) Merit for danske uddannelseselementer 

21/  (AnJ)     - Godkendt 

21/  (GuM)  - Afslået 

21/  (MaS)  - Afslået 

 

j) Forhåndsmerit for udenlandske uddannelseselementer 

Afgjort uden for dagsorden / af formanden 

21/  (BLS)*   - Godkendt 

 

k) Merit for udenlandske uddannelseselementer 

21/  (GuM)    - Delvist godkendt 

21/  (MaS)    - Godkendt 

21/  (GuM)    - Afventer 

21 (MaS)    - Godkendt 

21/  (GuM)  - Godkendt 

21/  (AnJ)    - Godkendt 

 

l) Vurdering af sager om optagelse 

20  (MaS)  - Positiv vurdering 

20/  (AnJ)   - Negativ vurdering 

21/  (AnJ)     - Positiv vurdering  

21/  (GuM)    - Afventer 

21/  (MaS)    - Positiv vurdering 

21/  (MaS)    - Positiv vurdering 

21/  (BLS)     - Positiv vurdering 

21/  (BLS)   - Positiv vurdering 

21/  (GuM)  - Positiv vurdering 

21/  (GuM)  - Positiv vurdering  

21/  (MaS)  - Positiv vurdering 

21/  (BLS)   - Positiv vurdering 

21/  (BLS)   - Negativ vurdering 

21/  (MaS)  - Betinget positiv vurdering 

 



 

 Side 14 

m) Klager over Studienævnets afgørelse 

20/  (MaS)  - Fastholder afgørelsen 

21/ (MaS)      - Fastholder afgørelsen 

21/  (MaS)    - Fastholder afgørelsen 

21/  (MMMI) - Fastholder afgørelsen 

 

 

 




